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Konfliktinë hegemonija: žiniasklaida ir moterys
Lietuvoje bei Europos Sàjungoje
Santrauka
Ðiame straipsnyje analizuojama Europos Sàjungos ir Lietuvos žiniasklaidos politika siekiant
suvokti, kiek lyties ir konkreèiai moterø problematika atsispindi žiniasklaidà reglamentuojanèiuose
ir reguliuojanèiuose dokumentuose. Taèiau straipsnio tikslas – ne tik atverti, kad lyèiø problemos
yra neatskiriamai susijusios su žiniasklaida, bet ir parodyti, kaip žiniasklaida Lietuvoje vis dar
patvirtina egzistuojanèias lyèiø hierarchijas. Kaip lytis figûruoja žiniasklaidos politikoje Europos
Sàjungoje ir Lietuvoje? Kokie žiniasklaidos ir moterø vaizdavimo aspektai svarbiausi šiuo metu
Lietuvoje ir Europos Sàjungoje? Straipsnyje analizuojami Europos Sàjungos ir Jungtiniø tautø
institucijø suformuluoti politikos dokumentai, gilinamasi á Lietuvos žiniasklaidos politikos
dokumentus, aptariamas 2002 m. Pilietiniø iniciatyvø centro ir Vilniaus universiteto atliktas tyrimas
„Socialiniø lyèiø stereotipø formavimas Lietuvos žiniasklaidoje” ir naudojamasi žiniasklaidos
profesionalø interviu, atliktais specialiai šiam straipsniui. Remiantis plaèiu teoriniu žiniasklaidos
tyrimø arsenalu, straipsnyje mëginama apibrëžti ir lyèiø politikos Lietuvos žiniasklaidoje, ir
akademiniø žiniasklaidos studijø lyèiø aspektu gaires. Gvildenant hegemoninio lyèiø diskurso
problemà, straipsnyje pabëžiama konfliktinës hegemonijos sàvoka, atskleidžianti átampas paèios
žiniasklaidos viduje, tarp žiniasklaidos, lyèiø ir komunikacinës politikos bei žiniasklaidos ir jos
recepcijos.

Žiniasklaida ir konfliktinë hegemonija
Diskusijos apie žiniasklaidos vaidmená, átakà
ir jos poveiká vartotojui-pilieèiui vyksta jau
seniai. Kaip teigia Thomas J. Roach, viena
labiausiai nesuprastø žiniasklaidos problemø
yra masinës žiniasklaidos santykis su masine
demokratija. Žiniasklaida dažnai kaltinama,
kad ji trukdanti demokratijai. Antra vertus,
masinë demokrati ja neásivaizduojama be
žiniasklaidos (Roach 2001; 5). Žiniasklaida
palengvina masinæ komunikacijà, kuri yra
proceso, kuriuo mûsø visuomenës fomuluoja
savo tapatybes ir tikslus, dalis.
Sunku pervertinti ir žiniasklaidos vaidmená
formuojant lyèiø diskursà. Feministinës
teorijos ir politikos ðalininkës mano, kad lyèiø
vaizdavimo žiniasklaidoje ir žiniasklaidos
ávaizdžiø problemos yra itin svarbios. Pasak
feministiniø žiniasklaidos studijø žinoviø, kai
kalbame apie moteris žiniasklaidoje, itin svarbu
suvokti skirtumo ir skirtingumo joje klausimus
(Rakow 2001; 41).

Kodël mums turëtø rûpëti vaizdavimo ir
vadinamosios “reprezentacinës politikos”
problemos? Pirmiausia dël to, kad vaizdavimas
áveiksmina tam tikrus galios santykius, kurie
nuolat kuria ir seksualinio skirtumo diskursus,
ir paèius subjektus. Ðiuo požiûriu vaizdavimas
žiniasklaidoje gali bûti suvokiamas, vartojant
Michelio Foucault terminologi jà, kaip
normalizavimo strategija arba reguliavimo
forma. Vaizdavimas dalyvauja ávairiuose galios
santykiuose, su kuriais mes esame susijæ (Kuhn
1997; 204). Në vienas asmuo, jokia socialinë
grupë ar struktûra negali iðvengti ðiø galiø ir
normalizuojanèio vaizdavimo/reprezentacijos
instrumentalumo.
Pastarosios mintys implikuoja tai, kad
žiniasklaida,
nuolat
dalyvaujanti
reprezentacinëje “politikoje”, ne tik atspindi
sociopolitinius procesus. Ji yra vienas iš
socialiniø mechanizmø, palaikanèiø ir
stiprinanèiø socialinæ tvarkà (Norris 1997; van
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Zoonen 1994). Žiniasklaida platina ir
cementuoja vadinamà “sveikà protà”, arba tai,
kas yra daugumai savaime suprantama ir
priimtina. Ji yra ideologinis instrumentas
išsaugantis status quo ir perduodantis
hegemonines pasaulio sampratas. Savo
ideologiná darbà žiniasklaida atlieka
nesàmoningai priimdama pamatines prielaidas,
susijusias su socialine struktûra ir socialine
tvarka (Gitlin 1980).
Pasak britø teoretiko Philip Ellioto,
žiniasklaida gana subtiliai priverèia auditorijà
priimti socialinius vaidmenis ir áprastos
asmeninës veiklos standartus. Visuomenæ
kontroliuojanèios ekonominës jëgos vartoja
masines komunikacijas, siekdamos sukurti
retorikà, kuria remiantis apibrëžiamos,
ávertinamos ir paaiðkinamos svarbiausios
kasdienio gyvenimo kategorijos (Lull 2003;
62). Vadinasi, žiniasklaida skatina savo
vartotojà atsiduoti dominuojanèiai hegemoninei
pasaulio vizijai.
Hegemonija, esminis Antoni Gramsci‘o
terminas, yra sutartinë pasaulio suvokimo ir
màstymo apie já sistema, pasiekiama ne
prievarta, bet sava valia taip, kad ði sistema yra
priimama kaip natûralus ir tikras socialinës
realybës suvokimo bûdas. Hegemoni joje
ideologijos yra natûralizuojamos ir atrodo kaip
“sveikas protas”.
Hegemonijai nepakanka tik ideologinës
artikuliaci jos. Bûtina, kad ideologinës
nuostatos taptø savaime suprantamomis
kultûrinëmis prielaidomis. Hegemoni jos
efektyvumas priklauso nuo to, ar subordinuoti
asmenys priima dominuojanèià ideologijà kaip
„normalià realybæ ar sveikà protà ... aktyviomis
patirties ir sàmonës formomis” (Williams 1976;
145). Ir èia masinës komunikacijos priemonës
yra nepakeièiamos. Giliai ásiskverbdamos á
ðiuolaikiniø visuomeniø kasdienybæ, jos tampa
neatskiriama žmoniø gyvenimo dalimi, todël jø
átaka ne visada atpažástama, diskutuojama ar
kritikuojama. Šitaip hegemonija pasiekia savo
tikslà tiesiog nepastebimai (Bausinger 1984;
340-352).
Kita vertus, hegemonija yra ganëtinai trapi.
Ji turi bûti nuolat atnaujinama ir modifi-

kuojama per galios patvirtinimà. Stuart Hall
teigia, kad hegemonija nëra pastovi duotybë ir
„nuolatinis dalykø bûvis“; ji privalo bûti aktyviai
laimima ir palaikoma, taèiau jà galima ir prarasti
(Curran 1977; 333). Kontra-hegemoninës
tendenci jos
reguliariai
pasirodo
dominuojanèiose ideologinëse formose, kartu
ir žiniasklaidoje. Èia bûtina pažymëti, kad
hegemoninës tendencijos pasireiðkia ne tik,
pavyzdžiui, paèiuose žiniasklaidos tekstuose.
Jos yra formuluojamos komunikacijos procese,
interpretuojant ir vartojant žiniasklaidà (Lull
2003; 65).
Kai kurie ðiuolaikinës kultûros ir
žiniasklaidos tyrinëtojai apskritai kvestionuoja
idëjà, kad ðiuolaikinëje kultûroje yra viena
„dominuojanti hegemonija“, kurios pateikiami
realybës, normø ir standartø apibrëžimai atrodo
natûralus ir neginèytini (Crane 2003; 315).
Kalbëdamas apie ðiuolaikinæ Amerikos kultûrà,
Douglas Kellner pabrëžia, kad amerikieèiø
žiniasklaida ir populiari kultûra gali bûti tiksliau
suvokta pasitelkiant konfliktinës hegemonijos
(conflicted hegemony) sàvokà. Jo manymu,
žiniasklaidoje vykstà konfliktai, debatai ir
derybos dël skirtingø dominuojanèios kultûros
interpretaci jø (Kellner 1990). Vadinasi,
žiniasklaidoje galima pastebëti prieðtaringà
hegemoniná procesà – nuolatinæ dialektikà tarp
dominuojanèiø ir opoziciniø diskursø.
Žiniasklaida iðreiðkia konfliktinës hegemonijos
átampas ir prieðtaravimus.
Konfliktinës hegemoni jos sàvoka itin
pravarti šiam straipsniui, kadangi èia bus
apžvelgiami moterø ávaizdžiai Lietuvos
žiniasklaidoje, kurioje irgi matyti tokios
hegemonijos požymiø. Kita vertus, kalbësime
apie žiniasklaidos politikos dokumentus. Vienas
ðiø dokumentø tikslø, mûsø nuomone, priešintis dominuojanèiai lyèiø hegemonijai ir,
atveriant jos veikimo mechanizmus, jà ardyti.

Lyèiø politika žiniasklaidoje - Europos
Sàjungos ir Jungtiniø Tautø
dokumentuose
Europos Tarybos tarpvyriausybinë darbo
programa, skirta žiniasklaidai, buvo sukurta
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moterø vaizdavimas reklamoje. Po seminaro
1984 m. Ministrø Komitetas priëmë
„Rekomendacijà Nr. R (84) 17”(Recommendation No. R[84] 17) dël moterø ir vyrø
žiniasklaidoje lygybës.
Ðiame dokumente rekomenduojama plati
tyrimø ir politikos veiksmø programa,
nukreipta á moterø ir vyrø lygybës sieká. Èia
raginama koordinuoti nacionalinius tyrimus
apie lytiná stereotipizavimà bei lytinius
prietarus, skatinama tyrinëti, kaip auditorija
suvokia skirtingus žiniasklaidos praneðimus, ir
kvieèiama siekti moterø ir vyrø lygybës
elektroninëje ir spausdintinëje žiniasklaidoje.
Ðiame dokumente daug atsakomybës skiriama
žiniasklaidos organizacijoms: joms siûloma
priimti pozityviø veiksmø programas, galinèias
pagerinti moterø padëtá žiniasklaidoje, sukurti
moterø ðvietimo ir mokymo naujø žiniasklaidos
technologi jø sferoje kanalus bei skatinti
lygiavertá vyrø ir moterø traktavimà
žiniasklaidos organizacijose. Taip pat teigiama,
kad moterys turëtø labiau dalyvauti diskusijose
ir pokalbiuose, kuriuos transliuoja masinës
komunikacijos priemonës, ir kad bet kokiose
vieðumo kampanijose turëtø bûti vengiama
lytinio stereotipizavimo. Kaip raðoma
dokumente, labai svarbu ugdyti auditorijos
jautrumà moterø ir vyrø lygybës žiniasklaidoje
problemoms
(http://www.coe.int/T/E/
Human_Rights/media/).
Europos Konvencijos septintas straipsnis
apie televizijà be ribø taip pat susijæs su
žiniasklaida ir moterø bei vyrø lygybe joje. Šiuo
straipsniu siekiama užtikrinti, kad bet kokios
programos, ir savo pateikimu, ir turiniu, gerbtø
žmogiðkø bûtybiø orumà ir fundamentalias
teises. Èia moterø ir vyrø lygybë yra suvokiama
ágimto visø žmogiðkø bûtybiø orumo ir lygybës
kontekste. Septintas šios konvencijos straipsnis
nukreiptas prieš nepadoraus ar pornografinio
turinio programø transliavimà. Pastarasis ðios
nutarties aspektas yra gana plaèiai
diskutuojamas formuojant žiniasklaidos bei
lygybës tarp moterø ir vyrø politikà.
Treèioji Europos ministrø konferencija apie
moterø ir vyrø lygybæ, vykusi 1993 m. spalio
21-22 d. Romoje, buvo skirta smurto prieð

1976 metais. Taèiau ir prieð priimant ðià
programà Europos Tarybos Parlamentinë
Asamblëja aktyviai domëjosi žiniasklaida, rengë
ávairius simpoziumus ir priëmë nemažai
rekomendacijø bei rezoliucijø žiniasklaidos
kaip nepakeièiamo demokratijos instrumento
tema.
Nuo 1981 metø Europos Tarybos
tarpvyriausybinë veikla žiniasklaidos srityje
buvo perkelta á Žmogaus teisiø direktoratà.
1987 m. problemos, susijusios su žiniasklaida
ir komunikaci ja, sudarë atskirà Europos
Tarybos tarpvyriausybinës darbo programos
sferà (Field II). Bûtina pabrëžti ir tai, kad
žiniasklaidos reikalø sàsaja su Žmogaus teisiø
direktoratu dar labiau sutvirtino glaudø
žiniasklaidos ir esminiø vertybiø, sudaranèiø
Europos Tarybos pamatus, ryðá. 1993 m. spalio
9 d. Vienos deklaracijoje ES valstybiø nariø
vadovai ir vyriausybës pabrëžë, kad iðraiðkos
ir žiniasklaidos laisvë privalo bûti lemiantys
kriterijai, naujoms valstybëms siekiant narystës
ES. Pasak deklaracijos, laisva ir autonomiðka
žiniasklaida ir nepriklausomø informacijos
ðaltiniø prieinamumas yra bûtini demokratijai
ir tarptautiniam supratimui. Informacijos laisvë
yra ne tik fundamentali teisë pati savaime. Ji
taip pat ágalina naudotis kitomis
fundamentaliomis teisëmis. Europos Tarybos
Ministrø Komitetas patikëjo Vadovaujanèiam
žinisklaidos komitetui (Steering Committee on
the Mass Media [CDMM]), susidedanèiam ið
ekspertø, kuriuos skiria valstybiø nariø
vyriausybës, ágyvendinti darbo programà
žiniasklaidos srityje (http://www.coe.int/T/E/
human_rights?media/5_Documentary_Resources/
PDF_DH-MM_2000_001).

Tarp reikðmingø renginiø, kuriuos yra
surengæs minëtas komitetas kartu su Lygybës
tarp moterø ir vyrø komitetu (Committee for
Equality between Women and Men [CAHFM]),
reikia paminëti seminarà „Žiniasklaidos ánaðas
á lygybës tarp moterø ir vyrø propagavimà“,
vykusá 1983 m. birželio 21-23 d. Strasbûre.
Šiame seminare buvo analizuojamas
žiniasklaidos kaip socialinës kaitos agento
vaidmuo, ádarbinimo politika žiniasklaidos
organizacijose lygybës tarp lyèiø požiûriu ir
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stereotipinius moterø vaizdinius bei
reprezentacijas žiniasklaidoje. Tam bûtina
padidinti institucijø, kurios stebëtø žiniasklaidà
ir pateiktø jai pasiûlymus, skaièiø. Tarp
daugybës priemoniø siekiant pataisyti padëtá
valstybiø nariø vyriausybëms rekomenduojama
1) átraukti sàvokà „seksizmas“ á savo teisines
bazes ir traktuoti seksizmà taip pat neigiamai,
kaip ir rasizmà; 2) priimti lyèiø lygybës
žiniasklaidoje ástatymà; 3) praðyti Lyèiø lygybës
ombudsmenø sukurti tiesioginius ryšius tarp jo/
jos tarnybos ir pilieèiø; 4) suteikti žiniasklaidos
asociacijoms teisæ skøstis dël žmogaus teisiø
pažeidimø; 5) finansuoti ir pradëti naujus
lygybës projektus žiniasklaidoje; 6) skatinti ir
finansuoti centrus, kurie stebëtø nacionalinæ
žiniasklaidà atskirose šalyse; 7) raginti reklamos
užsakovus ir kûrëjus sustiprinti savireguliacijà
remiantis jø profesinës etikos sistema tiek, kiek
leidžia iðraiðkos laisvë; 8) skatinti moteris
dalyvauti visuose nutarimø priëmimo
žiniasklaidoje lygmenyse; 9) finansuoti
lyginamàsias lyèiø lygybës ir moterø ávaizdžiø
žiniasklaidoje studijas.
Europos Parlamentas rekomendavo
Ministrø komitetui suformuluoti tarptautinius
etikos standartus, besiremianèius moterø ir vyrø
lygybe,
padëti
iðplëtoti
tarptautiná
bendradarbiavimà suteikiant prioritetà lyèiø
lygybës principui ir siekiant sustiprinti moterø
žiniasklaidà bei sukurti stebëjimo grupæ,
globojamà Europos komisijos ir sudarytà ið
moterø žurnalisèiø, kurios studijuotø tai, kaip
moterys yra vaizduojamos Europos
žiniasklaidoje ir siûlytø atitinkamas priemones

moteris eliminavimo strategijoms. Viena ið
konferencijos temø buvo „Smurto prieš moteris
priežastys: žiniasklaidos vaidmuo”. Po šios
konferencijos Vadovaujantis žiniasklaidos
komitetas kartu su Vadovaujanèiu komitetu
moterø ir vyrø lygybei (Steering Committee for
Equality between Women and Men [CDEG])
suorganizavo seminarà „Žmogaus teisës ir lytis:
žiniasklaidos atsakomybë“ (1994 m. birželio 29
– liepos 1 d. Strasbûre). Seminaras inspiravo
nemažà skaièiø pasiûlymø, siekianèiø pagerinti
moterø ávaizdžius žiniasklaidoje remiantis
žurnalistø savireguliaci ja ir profesiniais
standartais. Abi kà tik minëtos organizacijos
1998 m. rugsëjo mën. surengë seminarà apie
geras ir blogas žurnalistines praktikas,
susijusias su moterø ávaizdžiais žiniasklaidoje,
kuriame dalyvavo žiniasklaidos atstovai ið
skirtingø Europos ðaliø (http://www.coe.int/T/E/
human_rights?media/5_Documentary_Resources/
PDF_DH-MM_2000_001).

Tarp kitø svarbiø dokumentø, susijusiø su
žiniasklaida, minëtina ir iðsami Europos
Parlamento rekomendacija 1555 (2002)[1]
„Moterø ávaizdis žiniasklaidoje“. Kaip teigiama
ðioje rekomendaci joje, moterø ávaizdžiai
žiniasklaidoje vis dar iðlieka neigiami,
stereotipiniai ir seksistiniai. Moterys dažnai
siejamos su privaèia sfera, ðeimos gyvenimu ir
namø ruoða. Žiniasklaida pateikia moterá kaip
sekso objektà. Nors kai kur buvo pasiekta
pažanga vaizduojant moteris žiniasklaidoje,
dalis Europos ðaliø nepadarë jokiø reikðmingø
žingsniø ðioje srityje. Ypaè pabrëžiamas
negatyvus moterø ávaizdis kai kuriose Rytø
Europos ðalyse ir Rusijos Federacijoje. Moterø
stereotipizavimo ir seksizmo priežastimi
laikomas nepakankamas žurnalistø bei
žiniasklaidos vadybininkø iðsilavinimas ir
moterø aukðtuose žiniasklaidos organizacijø
postuose trûkumas. Nors moterø žurnalisèiø
skaièius pastebimai iðaugo per pastaruosius
metus, labai nedaug moterø dirba žiniasklaidà
valdanèiose institucijose, todël jos negali
stipriau veikti žiniasklaidos politikos.
Šioje rekomendacijoje Europos Parlamentas
ragina Europos Tarybos vyriausybes ádiegti
politiniø priemoniø prieð seksizmà ir

(http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://
assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta02/
EREC1555.htm).

Be Europos Parlamento ir Europos Komisijos rekomendacijø ir nutarèiø prie Moterø
padëties žiniasklaidoje diskusijos ženkliai
prisidëjo ir Jungtiniø Tautø Pasaulinë moterø
konferencija Pekine 1995 metais. Pirmà kartà
JT moterø konferencijø istorijoje žiniasklaida
buvo átraukta á darbotvarkæ kaip atskira analizës
ir diskusijø sfera. Prieš Pekino konferencijà
daugiau nei 200 žiniasklaidos profesionalø
buvo susirinkæ á Torontà, kur buvo
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stereotipiniai ir smurtiniai moterø vaizdiniai
žiniasklaidoje tebëra itin gajûs. Kai kurios
moterø grupës, pvz.: etniniø ar seksualiniø
mažumø moterys, yra paprasèiausiai
nematomos žiniasklaidoje. Dažnai moterys
apibûdinamos atsižvelgiant tik á jø iðvaizdà, bet
ne á jø sugebëjimus ar gabumus. Skirtingø
žiniasklaidos rûðiø komercialëjimas dar labiau
stiprina negatyviø ávaizdžiø regimumà (http://
www.womenaction.org/global/wmrep.html).
Teigiamø pokyèiø pastebëta tik ten, kur
moterø organizaci jos bei žiniasklaidos
monitoringo grupës nuolat dirba su žurnalistais
ir kur neigiami moterø vaizdiniai žiniasklaidoje
yra viešai diskutuojami ir su jais kovojama.
Visos regioninës konferenci jos pabrëžë
žiniasklaidos etikos kodø, gerbianèiø lyèiø
lygybës principà, bei žiniasklaidos profesionalø
asociaci jø bûtinybæ ir žurnalistø bei kitø
žiniasklaidos specialistø ðvietimà (http://

formuluojama moterø žiniasklaidoje politika.
Ši politika buvo nukreipta á moterø vaidmenø
ir vaizdiniø pliuralizmà žiniasklaidoje, teisingà
ir pakankamà moterø atspindëjimà žiniose bei
subalansuotà lyèiø požiûriu ádarbinimo
žiniasklaidoje strategijà. Toronto konferencijos
metu buvo suformuluotas Pekino Veiksmø
Platformos J Skyrius (Section J of the Beijing
Platform for Action) (Pandian 1999; 459).
Pekino konferencijos priimtame J skyriuje
(„Apie moteris ir žiniasklaidà”) pateikiamos
strategijos moterø ir žiniasklaidos problemoms
spræsti. Viena ið rekomendaci jø masinës
komunikaci jos priemonëms ir reklamos
organizacijoms yra “iðplëtoti, sutinkamai su
iðraiðkos laisve, profesines direktyvas, elgesio
kodus ir kitas savireguliacijos formas, kurios
skatintø pateikti nestereotipinius moterø
vaizdinius” (paragrafas 244.b). Skyrius J ragina
vyriausybes „siekti lyèiø pusiausvyros skiriant
moteris ir vyrus á visus patariamuosius,
vadybos, reguliacinius ar monitoringo organus,
tarp jø ir á tuos, kurie susijæ su privaèia,
valstybine ar vieðàja žiniasklaida“ (Platform for

www.womenaction.org/global/wmrep.html).

Bûtina pažymëti ne tik politiná, bet ir
akademiná moterø žiniasklaidoje tyrinëjimø
aspektà. Europos Komisijos užsakymu atlikta
nemažai tyrimø apie moterø vaizdinius
žiniasklaidoje. Ypaè lyèiø žiniasklaidoje
studi jos suaktyvëjo paskutiniame praeito
ðimtmeèio deðimtmetyje, nors Europa ðioje
srityje gerokai atsilieka nuo Ðiaurës Amerikos.
Tyrinëjant Europos žiniasklaidà ir lyties
problematikà, daugiausia dëmesio buvo
skiriama žiniasklaidos turiniui, formai,
žiniasklaidos žanrams ir žiniasklaidos procesui.
Moterø ir naujosios žiniasklaidos analizë dar
vis yra nauja tyrinëjimø sfera Europoje (Images of Women 1999; 32).
Kai kuriose Europos ðalyse moterø
vaizdiniø žiniasklaidoje studijos atliekamos
užsakius socialiniø reikalø, lygybës ar ðvietimo
ministeri jomis. Ypaè tai pasakytina apie
Skandinavijos ðalis, Vokietijà ir Ispanijà.
Ispanijoje keletas akademiniø organizacijø
dirba moterø studijø srityje (Images of Women
1999; 34).
Su kokiais trûkumais susiduriame žiniasklaidiniø moterø vaizdiniø tyrimuose?
Pirmiausia - tai geografinis disbalansas. Ypaè
trûksta šitokiø tyrinëjimø Vidurio ir Rytø

Action) (Hermano, http://commposite.uqam.ca/
videaz/docs/teheen.html).

Taèiau ir EK bei EP, ir Pekino konferencijos
rekomendacijos yra veikiau proaktyvaus, o ne
reaktyvaus pobûdžio: jos tik ragina vyriausybes,
kad moterys ágytø tvirtesná balsà žiniasklaidoje
ir kad žiniasklaida kurtø realistinius, ávairiapusius, nestereotipinius moterø vaizdinius. Pasak Annie de Wiest, kuri prisidëjo prie Skyriaus
J formulavimo, šio dokumento rekomendacijos
labai atsargiai kvieèia ádiegti „savanoriðkus gero
profesinio elgesio kodus, o ne reguliavimo
priemones, kurios suvokiamos kaip pernelyg
autoritarinës“ (de Wiest 1998; 5).
Po Pekino konferencijos ávyko nemažai
regioniniø konferencijø, kuriose politikos
formuotojai, žiniasklaidos profesionalai,
mokslininkai ir aktyvistai analizavo lytá ir
komunikacijà atskiruose regionuose siekdami
suformuluoti atitinkamà regioninæ žiniasklaidos
politikà (Pandian 1999; 460). Šiø konferencijø
medžiaga demonstruoja, kad itin sunku perkelti
Vakarø feminizmo idëjas á globalø kontekstà.
Dalyje ir Europos, ir ne Europos ðaliø neigiami,
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Europos ðalyse. Antra, ne itin daug atliekama
lyginamøjø analiziø. Treèia, dauguma šios
srities studijø telkiasi ties žiniasklaidos turinio
analizëmis, t.y. tuo, kaip lytis yra vaizduojama
ávairiuose žiniasklaidos žanruose. Ði tyrinëjimø
sritis yra svarbi, nes atskleidžia moterø
vaizdavimo trûkumus žiniasklaidoje ir padeda
geriau suvokti santykius tarp lyèiø, identiteto
ir žiniasklaidos turinio, taèiau ji nepakankama.
Atlikti tyrimai beveik nelieèia lyèiø
vaidmens formuojant žiniasklaidos turiná ir
lyèiø átakos temoms, prioritetams ir
reprezentaciniams bruožams, apibûdinantiems
šiuolaikinæ Europos žiniasklaidà. Pastarosios
problemos yra esminës siekiant suvokti moterø
ánaðà plëtojant alternatyvias socialinio ir
politinio gyvenimo apibrëžtis ir interpretacijas.
Ne itin dažnai analizuojamas ir santykis tarp
žiniasklaidos, moterø ir vieðo gyvenimo.
Pavyzdžiui, žiniasklaidos tyrinëjimai beveik
nekreipia dëmesio á ryðá tarp žiniasklaidos
turinio ir lytinës diskriminacijos darbe, ðvietime
ar socialinëje rûpyboje, nors akivaizdu, kad
žiniasklaida pakartoja ir sustiprina stereotipus,
egzistuojanèius visuomenëje. Kita retai
gvildenama tema yra moterys kaip žiniasklaidos
auditorijos dalyvës. Studijø apie tai, kaip
moterys reaguoja á žiniasklaidos turiná,
Europoje labai nedaug (Images of Women 1999;
34-36). Apleista tema yra ir santykio tarp
žiniasklaidos, moterø ir politikos tyrinëjimai.
Nedaug tepaliesta ir žiniasklaidos, moterø,
etniðkumo ir klasës problematika.
Kaip matyti ið apžvelgtø tyrinëjimø, ir
žiniasklaidoje politikoje, ir akademiniuose
tyrinëjimuose susiduriama su ávairiomis
problemomis. Politinës rekomendacijos dažnai
lieka neiðgirstos žiniasklaidos specialistø, o
akademiniams tyrinëjimams trûksta ir
finansiniø, ir žmogiðkøjø iðtekliø. Ðiø problemø
sudëtingumà neblogai yra ávardinusi Kathleen
Mahoney, kuri teigia:

politine ir ekonomine realybe... . Globali komunikacijø
politinë ekonomija ðiuo metu yra tokia, kad privaèios
žiniasklaidos korporacijos veikia beveik be jokiø
apribojimø... . Tuo tarpu, kai tarptautinëse,
regioninëse ir nacionalinëse organizacijose moterys
kelia klausimus apie pasaulio moterø rûpesèius bei
reikmes ir apie žiniasklaidos átakà moterø
problemoms, tarptautinës organizaci jos, ypaè
Jungtiniø Tautø sistema, yra ið esmës susilpninta
(Mahoney 1991; 14).

Naratyvinës patriarchijos pinklëse:
moterø vaizdavimas Lietuvos
žiniasklaidoje
Ar kà tik pateikti EK ir JT dokumentai bei
rekomendacijos bent kiek atsispindi bûduose,
kuriais moterys vaizduojamos Lietuvos
žiniasklaidoje? Ar Lietuvos žiniasklaidos
ástatymai turi kokiø nors nuostatø moterø
žiniasklaidoje atžvilgiu? Pagaliau kà apie realià
žiniasklaidos padëtá mano patys žiniasklaidos
specialistai?
Kalbant apie svarbiausius Lietuvoje
veikianèius visuomenës informavimo ástatymus,
bûtina paminëti Europos Konvenci jà dël
televizijos be sienø, ratifikuotà 1997 metais.
1995 metais Seimo rezoliucija buvo pareikðta,
kad žurnalistai turi vadovautis pagrindiniais
etiniais principais remdamiesi Europos Tarybos
Parlamentinës Asamblëjos rezoliucija nr. 1003.
Ši rezoliucija tapo pagrindu Lietuvos žurnalistø
ir leidëjø etikos kodeksui, kuriame yra
numatomi pagrindiniai žurnalistø ir leidëjø
elgesio etikos principai.
Lietuvos
Respublikos
visuomenës
informavimo ástatymas, ratifikuotas 1996 m. ir
jau keletà kartø koreguotas, nustato vieðos
informacijos gavimo, rengimo, platinimo tvarkà
ir vieðos informacijos rengëjø, platintojø,
savininkø ir žurnalistø teises bei pareigas. Ðis
ástatymas garantuoja spaudos ir televizijos laisvæ
bei nepriklausomybæ. Juo taip pat apibrëžiama
žiniasklaidos atsakomybë pateikti teisingà,
tikslià, neðaliðkà ir visapusiðkà informacijà.
Žiniasklaida privalo leisti iðreikðti skirtingus
požiûrius ir nediskriminuoti skirtingø visuomenës sluoksniø. Pasak ástatymo, žiniasklaida
turi gerbti pasisakymo, kûrybiðkumo, sàmonës

„Siekdamos moterø lygybës ir ne-seksistiniø vaizdiniø,
moterys Europos televizijos ar radijo laidose ir toliau
stengiasi panaudoti išteklius bei átakà, kuriuos gali
suteikti Europos Komisija... . Taèiau moterø gebëjimas
panaudoti tarptautines organizacijas... [ir] skatinti
žiniasklaidos reformà dabar susiduria su skirtinga
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laisvæ bei nuomoniø ávairovæ ir padëti plëtoti
demokratijà ir visuomenës atvirumà” (http://
swww.lrs.lt).
Deja, lyties dimensija nëra átraukta nei á
Visuomenës informavimo ástatymà, nei á
Lietuvos žurnalistø ir leidëjø etikos kodà.
Šiuose dokumentuose kalbama tik apie
abstrakèias žmogaus ar asmens teises. Tik
Lietuvos žurnalistø ir leidëjø etikos kode lytis
yra vienà kartà paminëta. Pasak ðio kodo,
“Žurnalistas negali žeminti ar šaipytis ið
žmogaus pavardës, rasës, tautybës, jo religiniø
ásitikinimø, amžiaus, lyties ar fiziniø trûkumø
net tada, kai tas žmogus yra nusikaltæs.” 20ame šio kodo straipsnyje taip pat rašoma:
„Žurnalistas ir leidëjas negali pažeisti žmogaus
teisiø ir orumo”(http://www.lrkm.lt/EasyAdmin/sys/
files/Zurnalistui%20etikos%20kodeksas.doc).
Pabrëžtina, kad paèios svarbiausios Lietuvos
žiniasklaidos savireguliacijos organizacijos yra
Etikos komisija, Radijo ir Televisijos komisija,
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba
ir Spaudos, Radi jo ir Televizi jos rëmimo
fondas. Pati žiniasklaida ir ávairios vieðos
nepolitinës organizacijos skiria savo atstovus
bûti minëtø organizacijø nariais.
Kà apie Lietuvos žiniasklaidos situacijà
mano patys žiniasklaidos profesionalai? 2004
m. gegužës 6 d- birželio 17 d. laikotarpiu
atliktuose interviu su VU Žurnalistikos
instituto direktore Audrone Nugaraite,
Žurnalistø ir leidëjø etikos komisi jos
pirmininku Gintaru Songaila ir su spaudoje
dirbanèiu žurnalistu (pastarasis interviu
paliekamas anoniminis) kalbëtasi apie
žiniasklaidos ástatyminæ bazæ, susijusià su lyèiø
problemomis, apie Europos Sàjungos
reguliacinius mechanizmus šiuo aspektu, apie
realià moterø vaizdavimo žiniasklaidoje padëtá
Lietuvoje.*
Visi respondentai sutiko, kad ástatyminë
bazë, reguliuojanti žiniasklaidà Lietuvoje, yra
pakankama. Tas pats pasakytina, jø nuomone,
ir apie lyèiø santykius reglamentuojanèius
ástatymus. Taèiau kartu pastebëtas ir lytinës
dimensi jos komunikacinëje politikoje

trûkumas, kuris atsispindi ir žiniasklaidos
požiûryje á moteris.
Visuose interviu itin aiðkiai iðkilo moters
stereotipø problema. VU žurnalistikos instituto
direktorë Audronë Nugaraitë teigia:
„Stereotipai yra. Be abejonës, kad taip. Bet að
nenorëèiau taip gal ... taip griežtai, sakykime, sakyt.
Yra tiesiog grynas stereotipas ið tam tikrø kriterijø,
kas yra moteris. Jis yra labai gajus. Iðvis stereotipai
mûsø spaudoje yra labai gajûs. Kol kas ir jaunieji mûsø
kolegos, labai jau greitai perima tuos stereotipus. Að
nesakau, kad tai yra blogai, bet kada jisai yra
netikrinamas ir jis tiesiog uždedamas kaip etiketë
savotiðka, sakykim, tai yra blogai.”

Žurnalistø ir leidëjø etikos komisi jos
pirmininkas Gintaras Songaila pabrëžë, kad
jautri lyèiø, o ypaè moterø, problemoms
žiniasklaida Lietuvoje neegzistuoja:
„Manau, kad tokio jautrumo [lyèiø problemoms]
žiniasklaidoje nëra. (...) O tà jautrumà ugdyti galima
vël, taip kaip ir visà visuomenæ - tik per [auklëjimà]...
[Arba] per reklamà. Per socialinæ reklamà. Ji veikia ir
žiniasklaidà, kaip ir visà kità visuomenæ. Nes
žiniasklaida tik atspindi ið tikrøjø tuos paèius
stereotipus, kurie yra visuomenëje.”

Žurnalistas, dirbantis spaudoje, manë, kad
iðvengti žiniasklaidoje esanèiø lyèiø stereotipø
tikrai sunku. Jo nuomone, „kiekvienas
žurnalistas ... tiesiog raðydamas gali atsižvelgt
á kažkokias ten redakcijos taisykles, á žurnalistø
etikos normas, bet vis tiek tai [stereotipai] gali
prasprûst nors tu kà.“ Žurnalistas pareiðkë:
„Að ið tikrøjø galvoju, kad tikrai sunku iðvengt tø
stereotipø. Ir net kaip jø iðvengt reikëtø, net
neásivaizduoju (...) Tai yra labai ásigalëjæ, að manau. Ir
(...) kaip tai uždraust ar kažkaip reguliuot, tikrai
nežinau.”

Nors visi respondentai sutiko, kad su
stereotipais kovoti yra sunku, jie pabrëžë, kad
vis dëlto pirmiausia patiems žurnalistams reiktø
atsisakyti stereotipø ir iðankstiniø nuostatø.
Pasak Nugaraitës, „žiniasklaida turëtø suvokti,
kad visos temos yra lygiavertës. Ir periodiðkai
apie jas reikia raðyt.“

Visus interviu atliko VDU Sociologijos katedros doktorantë Neringa Liubinienë. Respondentø kalba netaisyta.

*
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Anot Žurnalistø ir leidëjø etikos komisijos
pirmininko Gintaro Songailos, visa ðvietimo
sistema turëtø keisti požiûrá á lyèiø
problematikà:

Kaip parodë vienas ið vëlyviausiø ir
plaèiausiø tyrimø „Socialiniø lyèiø stereotipø
formavimas Lietuvos žiniasklaidoje” (2002 m.),
kalbant apie moteris dominuoja iðorinis
aspektas, akcentuojantis moters fiziná grožá ir
seksualumà. Šitaip seksualizuojamos ir
pornografizuojamos moterys parodomos kaip
tuðèios ir kartu viliojanèios savo kerais.
Moterys labai dažnai komodifikuojamos, jos
tampa tolygios gerai mašinai (http://www.osf.lt/
lt/main.htm).
Galima teigti, kad žiniasklaidoje susiduriame
su „kasdienio gyvenimo pornografija”, kurioje,
Jane Caputi žodžiais tariant, moteriška ir
vyriška tapatybës grindžiamos lyèiø nelygybe
ir kur „dominavimas, atsidavimas, smurtas ir
objektifikavimas yra erotizuojami nepaisant to,
kad kai kuriuose kontekstuose moteris prisiima
vyriškus vaidmenis, o vyras moteriškus”
(Caputi 2003; 434). Èia lytis biologizuojama,
o lyèiø hierarchija seksualizuojama (Caputi
2003; 440). Kartu kuriami moteriðkumo ir
moteriðkos pasaulëjautos standartai, “pagal
kuriuos moterys matuos, vertins, disciplinuos
ir [mëgins] taisyti save” (Bordo 1993; 196).
Pasak minëto tyrimo, moters ávaizdis dažnai
grindžiamas ðeimos ir karjeros opozicija. Netgi
karjeros moterys žiniasklaidoje yra siejamos su
ðeima ir motinyste. Be savo profesiniø
ásipareigojimø jos dar atlieka tradicinius
vaidmenis šeimoje. Moters tapatybë
grindžiama tradiciðkai moters lyèiai priskiriama
pasyvumo (kaip priešprieša vyriškam
aktyvumui) kategorija. Èia ið dalies atkuriamas
sulytintas pasaulio vaizdinys, besiremiàs
moters/vyro, ðeimos/vieðo gyvenimo ir to, kas
privatu/vieša, dichotomijomis. Vertybiø skalëje
labiausiai vertinamos dailios, seksualios,
jaunos, turinèios pakankamai aukðtà statusà,
dirbanèios gerai apmokamà darbà ir sukûrusios
gražià ðeimà moterys. Tyrimo autorës taip pat
pastebëjo, kad lyèiø santykiuose dominuoja
deklaratyvusis aspektas, t.y. ryškus deklaratyvus lygiavertiškumas ir partneriškumas
(http://www.osf.lt/lt/main.htm).
Vadinasi, nepaisant Lietuvos moterø
pasiekimø vieðojoje sferoje bei Moterø ir vyrø
lygiø galimybiø ástatymo, moteriškumas dar

„Jeigu jau kalbam apie ilgalaiká poveiká, (...) tai èia
mes tada turim kalbëti apie ðvietimo sistemà. Tai dabar
užkrauti, sakykim, to, ko nepadaro valdžia ar to, ko
nepadaro švietimo sistema, (...) ant žiniasklaidos kokiu
nors dirbtiniu bûdu ar (...) tikëtis jø pilietinio
sàmoningumo, kad jie tà darys, tai bûtø labai naivu. Ir
naivu, ir neteisinga.”

Pasigedusi bendros strategi jos lyèiø
problemoms spræsti, VU žurnalistikos instituto
direktorë sakë, kad žiniasklaidinio raštingumo
(media literacy) programa turëtø bûti ádiegta
jau mokykloje:
„Ðvietimas, tik ðvietimas, að su tuo sutinku. Bet jis turi
bût (...) labai aiškiai [suformuluotas], su tikslinëmis
grupëmis, labai aiðkiai sinchronizuotas, [atsižvelgiant]
á visà kontekstà, nes ne vien tik ðita problema yra.”

Kartu Nugaraitë pabrëžë, kad turëtø bûti
nevyriausybinë organizaci ja, kuri galëtø
koordinuoti bendrà lyèiø problematikos
politikà žiniasklaidoje. Ðiuo požiûriu su ja sutiko
ir kalbintas spaudos žurnalistas, kuris manë,
kad patys žurnalistai iniciatyvos lyèiø klausimais
vargu ar imsis. Daugiau nuveikti galinèios tik
nevyriausybinës organizacijos. Taèiau aiðkaus
ásivaizdavimo, kaip pakeisti esamà padëtá,
žurnalistas neturëjo.
Apibendrinant šiuos interviu, galima teigti,
kad nepaisant socialinës atsakomybës
doktrinos,
ágalinèios
žiniasklaidos
nepriklausomybæ, Lietuvos žiniasklaida
neatspindi ávairiapusës, lygiateisës lyèiø
atžvilgiu ir heterogeniðkos visuomenës
modelio. Ji iðlieka galingø politiniø ir
komerciniø interesø kovos lauku. Dažnai
politiniai ir komerciniai sandëriai yra sudaromi
siekiant kontroliuoti žiniasklaidos rinkà ir kiðtis
á vieðo žinojimo formavimà. Kad hegemoninë
lyèiø santykiø paradigma, apie kurià buvo
kalbëta straipsnio pradžioje, susi jusi su
tradiciniais lyèiø santykiais ir vaidmenimis, vis
dar dominuoja žiniasklaidos retorikà, patvirtina
ir atlikti žiniasklaidos tyrimai.
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dažnai pateikiamas stipriai patriarchalinio
diskurso rëmuose. Ðià reprezentacinæ strategijà
Ellen Rooney yra pavadinusi naratyviniu
patriarchijos projektu (Rooney 1996; 1-30).
Šiam projektui itin svarbus „hegemoninio
moteriškumo vaizdinys, kuris susideda iš
vyriðkø moters iðvaizdos standartø,
pabrëžianèiø fizinius bruožus ir seksualumà.“
Vaizdiniai, išreiškiantys hegemoniná
moteriðkumà, pateikia moteris seksualizuotose
ir žeminanèiose jas pozose (Davis 1997).
Naratyviniame patriarchi jos projekte
žiniasklaidos vaizdiniai yra konstruojami vyro
žvilgsniui ir ákûnija tai, ko ið moters ir motersvyro santykiø tikisi vyras (Mulvey 1975-76; 618). Tad kurdama seksistinius identitetus ir
platindama patriarchalinius santykius tarp vyrø
ir moterø, Lietuvos žiniasklaida prisideda prie
naratyvinio patriarchijos režimo.
Aptartas tyrimas taip pat demonstruoja, kad
Lietuvos žiniasklaidos studijose dominuoja tai,
kà Angela McRobbie yra pavadinusi “piktu
atmetimu” (angry repudiation), t.y. siekimu
atverti objektifikuojanèius ir žeminanèius
moterá vaizdinius (McRobbie 1997).
McRobbie sieja ðià kryptá su aðtunto
deðimtmeèio antràja feminizmo banga, nors ðio
tipo kritika tæsësi ir vëliau (Ferguson 1983;
McCracken 1993). Šios krypties tyrinëtojos
labiausiai telkësi ties dominuojanèiais moterø
ávaizdžiais žiniasklaidoje. Jø mëgstamiausia
metodologija buvo kontent analizë, ágalinusi
aprašyti kiekybiná, lyginamàjá, sisteminá
žiniasklaidos praneðimø turiná. Ðios tyrinëtojos
teigë, kad moterys žiniasklaidoje pasirodo daug
reèiau nei vyrai ir kad daugeliu atvejø jos
vaizduojamos kaip kvailos, pasyvios,
priklausomos, t.y. kaip visiðka prieðingybë
racionaliems, nepriklausomiems ir viskà
savarankiðkai sprendžiantiems vyrams. Pasak
antrosios bangos feminisèiø, ðitoks moters
ávaizdis žiniasklaidoje visai neatitikæs to, kokia
moteris esanti realybëje.
Pastaruoju metu ði analizës strategija nebëra
populiari Vakarø žiniasklaidos studijose. Pasak
tyrinëtojø, „pikto atmetimo“ metodas traktuoja
moteris kaip naivias ir pasyvias, o žiniasklaidos
tekstus kaip simplistiškai manipuliatyvius.

Dabar daug labiau priimtinas požiûris,
besiremiàs Gramsci‘o hegemonijos ar Foucault
galios ir diskursø analize. Pasak jø, hegemonija
nuolat egzistuoja átampoje su opozicinëmis
kryptimis, o dominuojanti diskursyvinë galia
dažnai kuria naujas susitarimo ir žinojimo
formas. Tai šio straipsnio pradžioje buvo
ávardinta „konfliktinës hegemonijos” terminu.
Pažvelkime, kokias naujas tyrinëjimo ir politikos
strategijas siûlo ðiuolaikinës feministinës ir
postfeministinës žiniasklaidos studijos.

Feministinës ir postfeministinës
žiniasklaidos studijos
Feministinës žiniasklaidos studi jos,
kreipianèios dëmesá á lyèiø ir reprezentacijos
problemas, iškilo devintame ir dešimtame
praeito šimtmeèio deðimtmeèiuose, randantis
komunikaci jos studi jø departamentams,
institucionalizuojantis kultûros studijoms ir
kiek vëliau iðkylant queer studijoms. Jos yra
ypaè iðplëtotos JAV, Kanadoje ir Australijoje.
Europoje feministinës žiniasklaidos studijos
nëra pasiekusios minëtø ðaliø lygio (Probyn
2001; 35).
Feministinës žiniasklaidos studi jos
pasireiðkë skirtingomis formomis, nuo
žiniasklaidos turinio iki žiniasklaidos vartotojø
analizës, nuo reprezentaciniø strategi jø,
kuriomis vaizduojamos moterys, moteriðkumas
ir feminizmas, iki moterø istorijø žiniasklaidoje
kûrimo studijø. Itin nemažai dëmesio skirta
tokiø moteriðkø televizijos žanrø, kaip muilo
operos analizei (Lotz 2001; 109).
Beveik nuo savo atsiradimo feministinës
žiniasklaidos studijos priešinosi jau senokai
ásigalëjusioms vaizdavimo žiniasklaidoje
prielaidoms, kurias itin gerai atskleidë aptartas
tyrimas „Socialiniø lyèiø stereotipø formavimas
Lietuvos žiniasklaidoje“. Pirma, šios studijos
nepritaria paèiai prielaidai, kad žiniasklaidos
vaizdiniai turëtø ar galëtø atspindëti “realybæ”
ir “realias” moteris. Antra simplifikuojanti
prielaida, kurià siekiama atmesti, yra ta, kad
jei vaizdiniai “neatitinka realybës”, vadinasi jie
žalingi ir bûtina juos keisti ir paversti
“realistiškesniais” (Rakow 2001; 42).
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Laikomasi sudëtingesnës
teorinës
nuostatos, kad žiniasklaida ne tik kuria
vaizdinius apie realybæ, bet ir pati yra šitos
realybës dalis. Žiniasklaidos tekstai nepateikia
“praneðimø” apie kultûrà; jie patys yra kultûra.
Vadinasi, moterys ir jø tikslesni ar ne tokie
tikslûs vaizdiniai atskirai neegzistuoja; moterys
yra savæs paèiø vaizdiniai, kuriuos skaito ir jos,
ir kiti. Atmetama dar gana paplitusi
žiniasklaidos studijose mimetinë vaizdiniø
samprata ir argumentuojama, kad vaizdiniai
neatspindi to, kas “realu”, tik kitus vaizdinius
(Rakow 2001; 42-43). Šios sampratos
ðalininkiø nuomone, problemiðka yra ne tai,
kaip mes suvokiame vaizdinius, bet tai, kaip mes
màstome apie tai, kas yra “realu”.
Feministiniø žiniasklaidos studijø atstovës
nemano, kad reikia nustoti kritikuoti moterø
ávaizdžius žiniasklaidoje, nors vaizdiniø analizë
nebëra esminis ðiø studijø objektas Vakaruose
Dabar šioms studijoms svarbiau ne agituoti už
skirtingus moterø vaizdinius, bet už skirtingà
sistemà, kurianèià juos (Rakow 2001; 43-44).
Kaip rodo žiniasklaidos tyrinëjimai, komercinë
žiniasklaida sugeba inkorporuoti žiûrovø ir
kritikø nepasitenkinimà esamais ávaizdžiais ir
transformuoti senàjá seksizmà bei rasizmà á
naujas formas.
Todël tyrinëtojos feministës siûlo analizuoti
žiniasklaidà ne tik kaip tekstà, bet ir kaip
kalbëjimo bûdà, ne tik kaip pasilinksminimo
rûðá, bet ir kaip galimybæ dalyvauti
demokratijoje. Tai reiðkia, kad žiniasklaidos
vartotojai turëtø siekti ne tik bûti vaizduojami,
bet ir vaizduoti patys save: savo kûnus,
seksualumà,
politinius
pasirinkimus,
neteisybes, kurias patiria, savo reikmes,
istorijas ir savo skirtumus. Lana F. Rakow
teigia:

sukurti kažkieno kito, yra adekvatûs mûsø atitikmenys
(Rakow 2001; 44).

Šiuo metu žiniasklaidos studi jose jau
kalbama apie treèiosios bangos feminizmà arba
“post-feminizmà” ir apie strategijas, kurias
„post-feminizmas” vartoja savo tyrinëjimuose.
Pasikeitë ne tik teorizavimo ir analizës bûdai;
pasikeitë ir pats masiniø komunikaci jos
priemoniø peizažas (Lotz 2001; 106).
Iki ðiol nëra vieningos nuomonës dël
postfeminizmo apibrëžties ir jo analitiniø
prielaidø. Pasak Bonnie J. Dow,
“postfeministinis” diskursas televizijoje – tai
diskursas, kuriame ne politika ir politinis
aktyvizmas, bet gyvenimo požiûris ir
pasaulëjauta apibëžia buvimà feministe (Dow
1996; 209). Ann Brooks mano, kad
postfeminizmas iðreiðkia feminizmo sankirtà su
postmodernizmu, poststruktûralizmu bei
postkolonializmu. Jis yra „dinamiðkas
judëjimas,
gebantis
mesti
iððûká
modernistinëms,
patriarchalinëms
ir
imperialistinëms sampratoms”. Kartu
postfeminizmas
suteikia
balsà
marginalizuotoms,
diasporinëms
ir
kolonizuotoms kultûroms (Brooks 1997; 4).
Aptardama ðá ðiuolaikiná požiûrá á
žiniasklaidà, Myra MacDonald apibûdina
postfeminizmà kaip „<...> ideologinæ nuostatà,
besiremianèià ásitikinimu, kad feminizmo tikslai
didžia dalimi ágyvendinti, ir kad moterys dabar
gali pasiekti, ko tik jos nori, jei á tai jos ádeda
pakankamai pastangø. Postfeminizmas siejamas
su stilingumu ir tikëjimu, kad ámanoma bûti
moteriðka ir kartu remti feministinius tikslus.
Taèiau moterys, kurios laiko save
postfeministinëmis, atmeta feminizmo etiketæ
(MacDonald 1995; 226).
Postfeministinëms žiniasklaidos studijoms,
atsiradusioms praeito amžiaus devinto
deðimtmeèio pabaigoje, rûpi ne tik lyèiø, bet ir
viena su kita susijusios rasës, klasës, seksualinës
orientaci jos, seksualumo paradigmos.
Postfeminizmas taip pat dekonstruoja ir
binarines lyèiø bei seksualumo kategorijas,
kreipdamas dëmesá á translytiniø, transeksualiø,

„Mes privalome reikalauti, kad dalyvaujanèiøjø
demokratijoje, teisingoje lygiaverèiø visuomenëje
kiekvienas turëtø “balsà”, teisæ kalbëti ir bûti iðgirstas,
reprezentuoti patá save ir savo perspektyvà, bûti
politiniø sprendimø proceso dalimi užuot buvæs tik
reprezentuojamas kažkieno kito.”
Nors jau esame pavargæ nuo simplistinës to, kas
„realu”, sampratos, Rakow teigimu, tikriausiai
pavargome ir nuo argumento, kad mûsø vaizdiniai,
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sferoje vyksta itin lëtai ir sunkiai. Lyèiø ir
komunikacinës politikos kûrimas atrodo esàs
ganëtinai sudëtingas uždavinys, nebent tokia
politika atitinka nacionalinës politikos raidà.
Akivaizdu, kad Lietuvoje tai nëra vienas ið
nacionaliniø prioritetø. Taèiau moterø
matomumas ir nestereotipiniø vaizdiniø
vartojimas žiniasklaidoje neabejotinai gali
sustiprinti moterø socialinæ ir ekonominæ galià
visuomenëje.
Lyèiø ir komunikacinë politika turi bûti dalis
valstybinës ir nacionalinës politikos, siekianèios
pabrëžti ir skatinti lyèiø lygybæ bei pusiausvyrà.
Pasak Pekino konferencijos Skyriaus J, politika
privalo bûti dinamiðkas procesas, vykstantis
tarp publikos ir politikos kûrëjø. Vyriausybës
dëmesys masinëms komunikacijoms ir lyèiø
problematikai bei glaudus ryšys tarp viešo ir
privataus sektoriaus gali prisidëti prie
sëkmingos politikos konstravimo. Reguliarûs
vieši žiniasklaidos ir lyèiø problemø svarstymai
gali priartinti vartotojà prie •iniasklaidos.
Bûtina kurti strategijas, kurios padëtø stebëti
ir keisti lyèiø stereotipus žiniasklaidoje. Kuriant
operacinius mechanizmus, kuriais bûtø
ámanoma stebëti santyká tarp žiniasklaidos ir
moterø, itin svarbu skatinti žiniasklaidà, jautrià
lyèiø problemoms. Platesnës diskusijos apie
komunikacijà, demokratijà ir aktyvø moterø
dalyvavimà žiniasklaidoje bei didesnis dëmesys
moterø ir feminizmo klausimams žiniasklaidoje
prisidëtø prie lyèiø lygybës.
Kaip yra pabrëžusi EK, dominuojant
Amerikos žiniasklaidos tyrinëjimams, bûtina
iðplëtoti Europos politinæ kryptá lyties vaizdiniø
tyrimuose ir per ðiuos tyrimus sustiprinti
Europos kultûras ir identitetus (Images of
Women 1999; 37). EK rekomendaci jos
žiniasklaidos ir lyèiø politikos klausimais itin
aktualios ir Lietuvai. Pirmiausia bûtø svarbu
sukurti monitoringo grupæ, kuri reguliariai ir
sistemiðkai stebëtø lyèiø ávaizdžius
žiniasklaidoje. Antra, Lietuvai trûksta
tyrinëjimø apie žiniasklaidos vaidmená
formuojant moterø vieðumoje, o ypaè
politikoje, suvokimà. Lietuvoje atliktos analizës
demonstruoja, kad žiniasklaida vartoja
skirtingus vaizdinius, kalbà bei simbolius

biseksualiø individø patirtá. Analizuojant
žiniasklaidà, kreipiamas dëmesys á kultûriðkai
kuriamas moters, vyro, heteroseksualisto ir
homoseksualisto kategorijas (Lotz 2001; 115116). Kai kurios postfeministës kvestionuoja
paèià moterø kaip vieningos grupës su stabilia
tapatybe sampratà, kuri jungtø bendrus
interesus ir politikà. Siûloma pripažinti
skirtumus ir konfliktus tarp paèiø moterø (Butler 1999).
Postfeministinëms žiniasklaidoms studijoms
vaisingesnë atrodo ne kontent analizë, bet
semiotinë ir diskurso analizës, kurios
koncentruojasi ne ties ávaizdžiu, bet ties
reikðme ir jos konstravimo mechanizmais.
Semiotinë analizë pirmiausia domisi tuo, kaip
vaizdiniai operuoja ir kaip ženklø sistemos
kuria reikðmæ, o diskurso analize tiriami
vaizdiniø efektai ir pasekmës. Stuart Hallo
teigimu, semiotika tiria reprezentacinæ poetikà,
o diskurso analizë reprezentacinæ politikà (Hall
1997; 42). Todël analizuojant žiniasklaidà,
bûtina atsižvelgti ir á pastaruosius aspektus.
Svarbu tirti ir tai, kaip žiûrovës ir skaitytojos
interpretuoja žiniasklaidos tekstus, kaip jas
apibrëžia dominuojanèios ideologinës reikðmës
ir kaip jos toms reikðmëms prieðinasi. Kaip
skirtingos galios struktûros priverèia moteris
suvokti
žiniasklaidà
skirtingais
ir
kontekstualiais bûdais? Pasak feminizmo
teoretikës Jacqueline Rose, santykis tarp
žiûrovës ir vaizdinio „visada yra átrûkimo,
dalinës identifikaci jos, malonumo ir
nepasitikëjimo santykis” (Rose 1986; 227).
Vadinasi, ryšys tarp moterø vaizdiniø
žiniasklaidoje ir paèiø moterø yra ganëtinai
sudëtingas. Moterys nëra tik pasyvios
žiniasklaidos vaizdiniø aukos. Dažnai jos
aktyviai tapatinasi su jais nepaisant jø
dviprasmiðko požiûrio á žiniasklaidà.

Iðvados: konfliktinë hegemonija ir
žiniasklaidos politika lyèiø aspektu
EK ir JT rekomendacijos, dokumentuojanèios moterø padëtá bei vaizdinius
žiniasklaidoje, ir Lietuvos žiniasklaidos
pavyzdys rodo, kad pokyèiai moterø vaizdavimo
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vaizduodama moteris ir vyrus vieða jame
gyvenime ir kad ðitie skirtumai glûdi
klasikiniuose moteriðkumo ir vyriðkumo
stereotipuose. Treèia, bûtina identifikuoti
politines priemones, kurios padidintø
žiniasklaidos profesionalø moterø átakà
žiniasklaidos turiniui (Images of Women 1999).
Tarp konkreèiø priemoniø, galinèiø keisti
moterø padëtá ir ávaizdžius žiniasklaidoje,
siûlytina:
z

z

z

z

Taèiau vienas ið svarbiausiø lyèiø politikos
ir praktikos uždaviniø tebëra lyèiø
žiniasklaidoje tyrimas. Ðalia žiniasklaidos
vartotojø tyrimø, kuriuose bûtø analizuojamos
moterø ir vyrø reakcijos á žiniasklaidos turiná,
bûtina atlikti studi jø apie socializaciná
žiniasklaidos vaidmená, jos átakà vyriðkø ir
moteriðkø tapatybiø ir elgesio normø
formavimuisi.
Kita vertus, remiantis feministiniø ir postfeministiniø žiniasklaidos studijø patirtimi,
galima teigti, kad reikia ieðkoti sudëtingesniø
analizës bûdø, kurios atmeta vienakrypèius
žiniasklaidos turinio tyrimus ir apskritai vengia
vyro-moters dualizmo ðiuose tyrimuose. Pasak
Jane Rhodes, vyriðkumo, rasinës pasaulëjautos
ir queer subjektyvumo kûrimas ir platinimas
verèia
mus
žvelgti
á
žurnalistikà
kompleksiðkesniu bûdu (Rhodes 2001; 52).
Reprezentacinës politikos ir publikos reakcijø
á žiniasklaidos ávaizdžius sudëtingumas skatina
tyrinëtojus kvestionuoti egzistuojanèias
prielaidas apie vaizdavimo ir ávaizdžiø atitikimà
realybei.
Žiniasklaida, platinanti skirtingas kultûrines
reikšmes, vertybes ir skonius, vis labiau
formuoja taisykles, normas ir konvencijas,
reguliuojanèias socialiná gyvenimà. Tad
reprezentaciniø praktikø klausimas ágyja
ypatingà svarbà. Kaip teigia Richard Dyer,
reprezentacijos sudëtingumas glûdi jos sàsajose
su kultûrinëmis formomis, daugialypiame
nemonolitiniame santykyje su jos gamyba bei
recepci ja ir pagaliau jos átemptame
nepabaigiame “ryðyje su realybe, kurià ji nurodo
ir kartu veikia” (Dyer 1993; 4).
Mes visi esame hegemoninës ir diskursyvinës
galios formø, operuojanèiø per kultûrà,
žinojimo, vaizdiniø, reprezentacijø gamybà,
tinkluose. Hegemonija átraukia á savo veikimo
laukà ir tuos, kurie yra galios subjektai, ir tuos,
kurie yra tai galiai palenkiami (Roach 2001;
5). Taèiau tai nereiðkia, kad neámanoma
priešintis hegemoninei galiai. Ðiame straipsnyje
buvo pateikta ir analitiniø, ir politiniø
pasiprieðinimo hegemoninei lyèiø tvarkai bûdø.
Net ir tokioje tvarkoje galima surasti spragø ir
jas išnaudoti. Siekdami mesti iððûká

Eliminuoti bet kokius žiniasklaidos pasiteisinimus
dël seksistinës kalbos. Skatinti žiniasklaidà
vaizduoti moteris ir lyèiø santykius konstruktyviai
ir ávairiapusiðkai. Átraukti marginalizuotas,
iðnaudojamas, neágalias, jaunas ir senas,
imigrantes ir mažumø moteris, visas tas, kurioms
reikia vieðumo ir balso žiniasklaidoje. Kartu bûtina
remti žiniasklaidos ir kultûrines organizacijas,
kurios imtøsi svarbiø, taèiau ignoruojamø moterø
reikmiø ir interesø.
Átraukti anti-seksistines rekomendacijas á Lietuvos
visuomenës informavimo ástatymà bei Žurnalistø
ir leidëjø etikos kodeksà siekiant paðalinti lytinius
ir seksualinius stereotipus raðytinëje, kalbamojoje
ir vizualinëje kalboje.
Skatinti žiniasklaidos raðtingumà, žiniasklaidiná
žinojimà ir kritiðkà žiniasklaidos skaitymà kaip dalá
ðvietimo programø ávairiuose lygmenyse. Rinkti,
vieðinti ir platinti informacijà, tyrinëjimus apie su
šia problematika susijusias programas, paslaugas
ir mokymo priemones. Taip pat bûtina átraukti
lyèiø analizës aspektà á komunikacijos fakultetø
programas.
Remti ir organizuoti lokalines ir nacionalines
žiniasklaidos tarybas, žiniasklaidos studijø, pilieèiø
grupes ir kitus vieðø diskusijø, politikos kûrimo ir
pilietinio veiksmo forumus. Skatinti spontaniðkas
ir organizuotas pilieèiø akcijas, nukreiptas prieð
lyèiø stereotipizavimà ir diskriminaci jà
žiniasklaidoje.

Prie ilgalaikiø priemoniø, kuriomis turëtø
užsiimti Europos komisija, buvo minimas
duomenø bazës apie Europos lyèiø ávaizdžiø
žiniasklaidoje tyrinëjimus sukûrimas. Tokia
duomenø bazë suteiktø ir statistinës, ir studijø
apie lyèiø vaizdinius Europoje informacijos.
Kartu svarbu iðplëtoti ir moterø tinklà, susijusá
su naujàja žiniasklaida. Jis padëtø tyrinëti
atsirandanèiø žiniasklaidos struktûrø,
reguliaciniø ir finansavimo mechanizmø lytines
dimensijas (Images of Women 1999; 39-41).
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normalizuojanèiam vaizdavimo efektyvumui ir
dominuojantiems vaizdiniams, pirmiausia
turime suvokti, kaip jie funkcionuoja bei kokiais

bûdais jie veikia mus, ir tada ieškoti opoziciniø
kultûriniø praktikø bei politikos galimybiø.
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Summary
Conflicted Hegemony: Women and Media
in Lithuania and European Union
Recent research has demonstrated that there has been
little improvement in quality of media coverage of
women in Lithuania. Women’s images are usually sexualized, stereotyped or simply negative. In the media
portrayals, women are often confined to the private
sphere of home.
The article focuses on media representations of women
in the context of women-and-media policies in EU
and Lithuania. Analyzing the EU, UN and Lithuanian
communication policy documents and describing
briefly the key media and gender issues in EU and
Lithuania, it demonstrates the lack of gender-equal
media policy and the sluggishness with which the existing media policy with regard to gender issues is enforced in Lithuania.
Addressing the pluralism of women’s roles and images in the media, and fair and sufficient media coverage of women, the article also discusses feminist and
post-feminist media studies that could offer more com-

plex and sophisticated media research strategies.
The article also proposes some recommendations that
could change, to some degree, the existing media and
gender situation for the better. The author suggests
that policy recommendations need a strong network
of public, official and private institutions in order to
be implemented successfully.
Placing considerable importance on eliminating stereotypes of women and on promoting diverse and nonstereotyped images of women in the media, the article
uses the term “conflicted hegemony”. “Conflicted hegemony” implies that the media provide a site for conflicts and debates over different interpretations of the
dominant culture, and that ideological counter-tendencies always appear in the dominant ideological forms.
Policy recommendations, media research techniques
and alternative media interpretations by their consumers can serve as resistance strategies to this hegemony.
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